
φμφωνα με τισ οδηγίεσ του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων –όπωσ 

ζχουν ιδθ αναρτθκεί - ενημερώνουμε πωσ ζχουν εξαςφαλιςτεί : 

1. Σα μζτρα κοινωνικισ απόςταςθσ και περιοριςμοφ των ςτενϊν επαφϊν 

μεταξφ των παιδιϊν, προςωπικοφ και γονζων, ωσ εξισ: 

-εξαςφαλίςτθκε ο διαχωριςμόσ τουσ ςε μικρζσ ομάδεσ (11 παιδιών ανά τμήμα) 

που κα αποτελοφνται ςταθερά από τα ίδια παιδιά και δε θα αναμιγνφονται 

μεταξφ τουσ, ςε ςυγκεκριμζνθ αίκουςα και με το ίδιο προςωπικό.(Όλοι οι 

γονείσ ζχουν ενημερωθεί με email ή τηλεφωνικά)  

- δε κα υπάρχει ανάμιξθ & αλλθλεπίδραςθ παιδιϊν από διαφορετικά τμιματα, 

κακϊσ δε κα οργανϊνονται διατμθματικζσ δραςτθριότθτεσ & παιχνίδια, ζχει 

τροποποιθκεί θ χριςθ τραπεηαρίασ, θ οποία κα χρθςιμοποιείται ςε 

διαφορετικοφσ χρόνουσ για κάκε ομάδα παιδιϊν. Σα διαλείμματα κα είναι 

30λεπτα , ξεχωριςτά και κάκε ζνα από τα 4 τμιματα.  

-άλλαξε θ διαρρφκμιςθ των αικουςϊν. Η τοποκζτθςθ ςτα τραπεηάκια είναι 

κακοριςμζνθ και διαγϊνια –όπωσ προβλζπεται- και θ παρεοφλα ζχει 

διαμορφωκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κρατείται θ προβλεπόμενθ απόςταςθ. 

-Στο χώρο ειςζρχονται μόνο τα παιδιά και το 

απαραίτητο προςωπικό. Τα παιδιά θα 

παραλαμβάνονται ςτην είςοδο και θα οδηγοφνται ςτην 

αίθουςα. 

2. Η τιρθςθ κανόνων ατομικισ υγιεινισ: 

-θ υγιεινι των χεριϊν κα εφαρμόηεται από παιδιά και προςωπικό κατά τθν 

είςοδο ςτον χϊρο, όταν τα χζρια είναι εμφανϊσ λερωμζνα, πριν & μετά το 

γεφμα, τθν χριςθ τουαλζτασ, μετά το παιχνίδι ςε εξωτερικό χϊρο και τον 

χειριςμό απορριμμάτων. 

-θ εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ διαλφματοσ κα γίνεται πάντα με τθν 

επίβλεψθ ι βοικεια του εκπ/κοφ προςωπικοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι 

διαδικαςία. 



3. Η ενίςχυςθ των προγραμμάτων κακαριότθτασ χϊρων & εφαρμογισ 

απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ, αντικείμενα και εξοπλιςμό: 

-όλοι οι χϊροι κα αερίηονται ςυνεχϊσ 

-κάκε παιδί κα χρθςιμοποιεί τθ δικι του μολυβοκικθ με μαρκαδόρουσ, μολφβι 

και ψαλίδι, τα οποία κάκε μεςθμζρι με τθ λιξθ κα απολυμαίνονται. το 

ςυρτάρι του κακενόσ υπάρχει θ δικι του πλαςτελίνθ. 

-τα λοφτρινα & υφαςμάτινα παιχνίδια και τα μαξιλάρια απομακρφνκθκαν από 

τισ αίκουςεσ και τα υπόλοιπα παιχνίδια περιορίςτθκαν ςε ποςότθτα, 

απολυμάνκθκαν και κα κακαρίηονται κάκε μζρα με τθ λιξθ. 

-κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ κα κακαρίηονται όλεσ οι επιφάνειεσ 

(τραπεηάκια, κακίςματα, πόμολα, διακόπτεσ) τθσ αίκουςασ και θ κουπαςτι τθσ 

ςκάλασ. 

Συςτήνεται ςτουσ γονείσ/κηδεμόνεσ η θερμομζτρηςη 
και ζλεγχοσ για ενδεχόμενη εμφάνιςη ςυμπτωμάτων 
των παιδιών, πριν την αναχώρηςή τουσ από το ςπίτι.  

 
Σο νθπιαγωγείο μζςα ςτθν εβδομάδα κα ζχει ςτθ διάκεςι του ψθφιακό 
κερμόμετρο μετϊπου χωρίσ επαφι και ςε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια 
τθσ παραμονισ του ςτο ςχολείο, ζνα παιδί εμφανίςει κάποιο από τα 
ςυμπτϊματα (πυρετό, βήχα-ςυνήθωσ ξηρό αλλά μπορεί και με απόχρεμψη- 
λαχάνιαςμα, κρυάδεσ, ρίγοσ, μυαλγίεσ, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, απϊλεια 
γεφςησ ή όςφρηςησ), κα κλθκείτε για να παραλάβετε άμεςα το παιδί.  
 
φμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020 (ΦΕΚ 2031 Β’) 
Τ.Α. με κζμα «Ρφκμιςθ απουςιϊν μακθτϊν/τριϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
και .Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικοφ ζτουσ 2019- 2020», τα παιδιά που από 1 
Ιουνίου κα απουςιάςουν, οι απουςίεσ αυτζσ δε κα λθφκοφν υπόψθ για τον 
χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςισ τουσ, εφόςον ο γονζασ ι κθδεμόνασ τουσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο/θ μακθτισ/τρια ανικει ςε ομάδα 
αυξθμζνου κινδφνου για νόςθςθ από COVID 19 ι ζρχεται ςε επαφι με άτομο 
που ανικει ςε ευπακι ομάδα. 
 

  


